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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/25

بالت�سديق على االتفاقية العربية لنقل نزالء املوؤ�س�سات 

العقابيــة واالإ�سالحيـة فـي اإطــار تنفيــذ االأحكـام اجلزائيــة 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى التفاقية العربية لنقل نزلء املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية فـي اإطار تنفيذ الأحكام 

اجلزائية املوقعة فـي القاهرة بتاريخ 1432/1/15هـ ، املوافق 2010/12/21م ،  

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الت�سديق على التفاقية وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 21 من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 21 من مايـــــــــــــو �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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االتفاقيــة العربيــة 

لنقـل نـزلء امل�ؤ�ص�صـات العقابية والإ�صالحية 

فــي اإطــــــار تنفـيــــــذ الأحكــــــام اجلزائيـــــة

الديباجـــة

اإن الدول العربية املوقعة ، 

مبادئ  اأ�سا�س  على   ، اجلزائية  العدالة  جمال  فـي  العربي  التعاون  تعزيز  فـي  منها  رغبة 

احرتام ال�سيادة الوطنية والوالية الق�سائية الوطنية ، وعدم التدخل فـي ال�سوؤون الداخلية 

لكل منها .

واإميانا منها باأن هذا التعاون من �ساأنه اأن يدعم اأهداف العدالة ، واإعادة اال�ستقرار النف�سي 

واالجتماعي للمحكوم عليهم .

اأو فـي الدولة التي   ، اأن تنفـيذ احلكم على املحكوم عليه فـي وطنه االأ�سلي  واإدراكا منها 

يقيم فـيها ب�سكل دائم اأو معتاد ، بدال من تنفـيذه فـي دولة اأخرى ، ي�سهم اأي�سا فـي اإعادة 

اندماجه فـي املجتمع خالل فرتة اأق�سر وعلى نحو اأكرث فعالية .

اتفقت على ما يلي :

املــادة الأولـــــى 

امل�صطلحــات

يق�ســـد بامل�سطلحــات التاليــة املعانــي املو�سحــة قريــن كــل منهــا ، الأغــرا�س تطبيــق اأحكـام 

هذه االتفاقية :

النزيـــل : 

هو كل من يحمل جن�سية اإحدى الدول االأطراف اأو يقيم فـيها ب�سكل دائم اأو معتاد ، �سدر 

الدول  تلك  اإحدى  اإقليم  فـي  للحرية  �سالبني  بتدبري  اأو  بعقوبة  بات  �سده حكم ق�سائي 

يكون حمبو�سا فـيه لغر�س التنفـيذ .
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احلكــم البـات :

هـــو كــل حكــم ق�سائــي �ســادر بعقوبــة �سالبــة للحريــة وحــاز علـى حجيــة االأمــر املق�ســي بـه 

وغري قابل للطعن باأي من طرق الطعن العادية وغري العادية .

التدبيــــر :

هو االإجراء االإ�سالحي اأو االحرتازي باإيداع احلدث اجلانح فـي اإحدى موؤ�س�سات الرعاية 

االجتماعية واالإ�سالحية لالأحداث اجلانحني .

احلدث اجلانح :

هــو كـــل �سخـــ�س لـــم يتـــم الثامنـــة ع�ســـرة مـــن عمــره جــرد مـــن حريتـه بو�سعـه فـي املوؤ�س�سـة 

االإ�سالحية ، وذلك بناء على حكم بات .

دولة الإدانـــة:

هي الدولة الطرف التي �سدر فـيها احلكم ، والتي ينقل منها النزيل .

دولة التنفـيذ :

هــي الدولـــة الطـــرف التـــي ينقــل اإليهـــا النزيـــل لتنفـيذ العقوبـــة اأو التدبيــــر املق�ســـي بـــه 

والتي يحمل جن�سيتها اأو يقيم فـيها ب�سكل دائم اأو معتاد .

املــادة الثانيــــة 

نطــاق التطبيــق

تتعهد الدول االأطراف اأن تتبادل نقل النزالء بق�سد تنفـيذ االأحكام الباتة القا�سية بعقوبة 

اأو بتدبري �سالبني للحرية �سادرين عن حماكم اإحدى هذه الدول ، فـي دول اأطراف اأخرى ، 

اإذا حتققت ال�سروط االآتية :

اأن تكـــون اجلرميـــة التــــي ي�ستنــــد اإليهــــا الطلــــب معاقبــــا عليهــا مبوجــب ت�سريـــع  اأ - 

      كل من دولة االإدانة ودولة التنفـيذ .

اأن تكـــــون العقوبـــــة اأو التدبيـــــر املحكـــــوم بهمـــا �سالبيـــن للحريـــة ، واأال تقـــل مدتـــه  ب - 

اأو املـــدة املتبقيـة منــه القابلــة للتنفـيذ عــن �ستــة اأ�سهــر عنـــد تقديـــم طلـــب النقــــل . 

      ويجوز ا�ستثناء اأن تتفق دولتا االإدانة والتنفـيذ على النقل اإذا كانت املدة املتبقية 

اأقل من �ستة اأ�سهر .
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ج - اأن يكون النزيل متمتعا بجن�سية دولة التنفـيذ اأو مقيما فـيها ب�سكل دائم اأو معتاد .

تنفـيذ  نظام  مع  التنفـيذ  دولة  فـي  التدبري  اأو  العقوبة  تنفـيذ  نظام  يتماثل  اأن   - د 

االإدانة  دولتــا  تتفـق  اأن  ا�ستثنـاء  ، ويجـــوز  االإدانـــة  دولـــة  فـي  التنفـيذ  اأو  العقوبــة 

والتنفـيذ على تطبيق هذه االتفاقية بالرغم من عدم متاثل نظام تنفـيذ العقوبة 

اأو التدبري .

هـ - عدم وجود بالغات اأو تتبعات اأخرى قيد التحقيق اأو املحاكمة فـي مواجهة النزيل 

حتى مرحلة الت�سليم .

و - املوافقـــة الكتابيـــة لكـــل مـــن دولتــي االإدانـــة والتنفـيذ ، والنزيـــل اأو وكيلــه القانونـي 

      على النقل .

املــادة الثالثــــة 

الإخطـار بحكـم الإدانـة

تخطر ال�سلطات املخت�سة فـي دولة االإدانة ، النزالء باالأحكام التي تدخل فـي نطاق تطبيق 

اأحكـــام هـــذه االتفاقيـــة ، وكذلـــك باإمكانيـــة نقلهــــم اإلــــى دولــــة التنفـيذ ، لق�ســــاء العقوبــــة 

اأو التدبري املحكوم بهما .

املــادة الرابعــة

طلــب النقــل

يقــدم طلــب النقــل لتنفـيذ العقوبــة اأو التدبيـــر خطيــا من النزيــل اأو وكيلــه القانونــي   -1

      اأو زوجــه اأو اأحــد اأ�سولــه اأو فروعه اأو اإخوته اأو اأخواته اأو اأ�سهاره اإىل اجلهـة املخت�ســـة 

فـي دولة االإدانة اأو دولة التنفـيذ .

2 -  اإذا وافقــت اجلهـــة املخت�ســـة فـي دولـة االإدانـة علــى طلـب النقل ، فعليها اإر�سال الطلب 

مبا�سرة اإىل اجلهة املخت�سة فـي دولة التنفـيذ ، والتن�سيق معها ب�ساأن تنفـيذه .

3 -  فـي حالــة تقديـــم طلـــب النقـــل لتنفـيذ العقوبـــة اأو التدبيـــر مـــن غيـــر النزيـــل يجب 

       على اجلهة املخت�سة اإرفاق موافقة النزيل كتابة .
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املــادة الخام�سـة

مرفقــات طلــب النقــل

1- يرفق بطلب النقل ما ياأتي من امل�ستندات امل�سدق عليها من اجلهات الر�سمية املخت�سة 

فـي دولة االإدانة :

بيان مف�سل عن هوية النزيل وجن�سيته ومكان اإقامته الدائمة اأو املعتادة بدولتي  اأ - 

االإدانة والتنفـيذ .

�سورة من احلكم البات املت�سمن ماهية اجلرمية املرتكبة وزمان ومكان ارتكابها ،  ب - 

وتكييفهــــا القانونــي ، والعقوبــــة اأو التدبيــــر ال�سالبيــــن للحريــــة املحكــــوم بهمــــا ، 

وكذا العقوبات االأخرى املحكوم بها .

بيان باملعلومات ال�سرورية عن مدة التوقيف التي اأم�ساها النزيل بدولة االإدانة  ج - 

واملدة املتبقية الواجبة التنفـيذ من العقوبة اأو التدبري ال�سالبني للحرية .

�سهادة طبية بحالة النزيل ال�سحية والنف�سية . د  - 

املعلومات املتعلقة ب�سلوك النزيل قبل وبعد �سدور حكم االإدانة . هـ - 

2- حتيط دولة التنفـيذ دولة االإدانة علما قبل قبولها طلب النقل باحلد االأق�سى للعقوبة 

املقررة فـي ت�سريعاتها عن االأفعال ذاتها ، وباأن النزيل يتمتع بجن�سيتها اأو مقيم فـيها 

ب�سكل دائم اأو معتاد .

3 - اأية معلومات اإ�سافـية تطلبها دولة االإدانة اأو دولة التنفـيذ ب�ساأن طلب النقل .

املــادة  ال�صاد�صــة

حـالت رفـ�ض طلـب النقـل

يرف�س طلب نقل النزيل فـي اأي من احلاالت االآتية :

1- اإذا كان النقل من �ساأنه امل�سا�س ب�سيادة دولة االإدانة اأو باأمنها الداخلي اأو اخلارجي 

اأو بنظامها العام اأو مب�ساحلها االأ�سا�سية .
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املالية املحكوم  النزيل امل�ساريف الق�سائية والغرامات والتعوي�سات  اإذا مل ي�سدد   -2

بها عليه اأيا كانت طبيعتها .

3- اإذا كانت الدعوى اجلزائية النا�سئة عن اجلرمية التي ارتكبها النزيل قد انق�ست 

طبقــا لقانــون دولــة التنفـيذ ، اأو اإذا تعلـق طلـب النقـل بعقوبـة حكم بها عن اأفعال 

      مت الف�سل فـيها نهائيا بالرباءة فـي دولة التنفـيذ .

4- اإذا لـــم يرفـــق بطلـــب النقـــل اأي مـــن امل�ستنـــدات املن�ســـو�س عليهـــا فـي الفقـــرة )1( 

     من املادة ) اخلام�سة ( من هذه االتفاقية .

املــادة ال�سابعــــة

الف�صـل فـي طلـب النقـل

1- تف�سل اجلهة املخت�سة فـي دولتي االإدانة والتنفـيذ فـي طلب النقل وفقا لت�سريعاتها 

النافذة ، والأحكام هذه االتفاقية ، وتعلم كل منهما االأخرى كتابة مبا مت فـي �ساأن طلب 

النقل ، ويخطر النزيل اأو وكيله القانوين بنتيجة ذلك .

التنفـيذ مبكان وتاريخ ت�سليم  االإدانة دولة  النقل ، حتيط دولة  2- فـي حالة قبول طلب 

النزيل املنقول .

      وفـي حالة رف�س طلب النقل يجب اأن يكون هذا الرف�س م�سببا .

املــادة الثامنـــــة

تن�صيـق اإجـراءات طلبـات النقـل

تقوم الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية بتعيني اجلهات املخت�سة لغايات تن�سيق اإجراءات 

النقل فـيما بينها .

املــادة التا�صعـــة

نفقــات النقــل

يتم االتفاق على نفقات نقل النزيل بني دولتي االإدانة والتنفـيذ .
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املــادة العا�صـــرة

نظـام تنفـيذ الحكـم

1- يتم تنفـيذ العقوبة اأو التدبري طبقا الأنظمة التنفـيذ املعمول بها لدى دولة التنفـيذ ، 

عند نقل النزيل ، على اأن يخ�سم منها مدة التوقيف واملدة التي ق�ساها النزيل تنفـيذا 

للعقوبة اأو التدبري فـي دولة االإدانة .

2- ال يتم االإفراج عن النزيل الأ�سباب �سحية من طرف دولة التنفـيذ ، اإذا اأجاز قانونها ذلك ، 

اإال بعــد اإحالـــة ن�سخــة مــن ملفــه ال�سحــي اإلــى دولـــة االإدانـــة وعــدم معار�ستها الطلـب 

      فـي خالل اأربعني يوما من تاريخ اإحالة امللف اإليها .

املــادة الحاديـة ع�صـرة

المعل�مــات المتعلقــة بالتنفـيذ

1- تلتزم دولة التنفـيذ باأن تقدم لدولة االإدانة املعلومات املتعلقة بتنفـيذ العقوبة اأو التدبري 

املحكوم بهما فـي اأي من احلاالت التالية :

اأ - اإذا نفذت العقوبة اأو التدبري اأو طراأ ما يحول دون تنفـيذهما .

ب - اإذا هرب املحكوم عليه قبل اإنهاء مدة العقوبة .

ج - اإذا طلبت منها دولة االإدانة تقريرا خا�سا . 

2 -  ال ميــ�س نـقــل املحكـــوم عليــه اإلــى دولــة التنفـيذ وق�ســاء باقــي العقوبــة بهــا باحلقـوق 

       التي قد يكون اكت�سبها ب�سفة �سرعية فـي دولة االإدانة اأو بو�سعيته القانونية فـيها .

املــادة الثانيـة ع�صـرة

اآثــار العفـــــ�

الذي  النزيل  االإدانة على  التي ت�سدر فـي دولة  اأو اخلا�س  العام  العفو  اأحكام  1 - ت�سري 

ينفذ العقوبة اأو التدبري امل�سار اإليهما فـي املادة ) االأوىل ( من هذه االتفاقية لدى دولة 

التنفـيذ ، على اأن تخطر دولة االإدانة دولة التنفـيذ بهذا العفو فور �سدوره .



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

2 - ال ت�سـري اأحكـام العفــو العــام  اأو اخلـا�س اأو تخفـي�س العقوبـة التـي ت�سـدر فـي دولـة      

التنفـيذ علــى النزيــل ، الــذي ينفــذ العقوبــة اأو التدبيــر املن�ســو�س عليهمــا فـي املــادة   

) الثانيــة ( مــن هـــذه االتفاقيـــة لديهـــا ، اإال بعـــد اأخـــذ موافقـــة دولــة االإدانـــة الكتابيـــة 

على تطبيقها عليه .

اأحكـــام ختاميـــة

1 - تكون هذه االتفاقية حمال للتوقيع والت�سديق عليها اأو قبولها اأو اإقرارها من الدول 

االأع�ســـاء فـي جامعــة الــدول العربيـــة ، وتـــودع وثائــق الت�سديـــق اأو القبـــول اأو االإقـــرار 

اأق�ســاه ثالثــون يومــا  العربيــــة فـي موعــــد  الـــدول  العامــــة جلامعــــة  االأمانـــــة  لـــــدى 

الدول  �سائر  اإبالغ  العامة  االأمانة  وعلى   ، االإقرار  اأو  القبول  اأو  الت�سديق  تاريخ  من 

االأع�ساء بكل اإيداع لتلك الوثائق وتاريخه .

2 - تدخـــل هـــذه االتفاقيـــة حيــــز التنفـيذ بعــد م�ســي ثالثيــن يومـا من تاريخ اإيداع وثائق 

الت�سديق عليها اأو قبولها اأو اإقرارها من �سبع دول عربية .

3 - يجــــوز الأيـــة دولــــة مــــن دول اجلامعـــة العربيــــة غيـــر املوقعــــة علــــى هــــذه االتفاقيـــة 

اأن تن�ســم اإليهـــا .

4 - تعتــرب الدولــة طرفــا فـي هــذه االتفاقيــة بعــد م�ســي ثالثيــن يوما على اإيداع وثيقة 

الت�سديق اأو القبول اأو االإقرار اأو االن�سمام لدى االأمانة العامة جلامعة الدول العربية .

، وفـي حالة   االأع�ساء  الدول  باالتفاقيات اخلا�سة بني بع�س  5 - ال تخل هذه االتفاقية 

تعار�س اأحكام هذه االتفاقية مع اأحكام اأي اتفاقية خا�سة فتطبق االتفاقية التي حتقق 

تطبيقا اأو�سع لنقل نزالء املوؤ�س�سات العقابية واالإ�سالحية .

خمالفة  على  ينطوي  حتفظ  اأي  تبدي  اأن  االأطراف  الدول  من  دولة  الأية  يجوز  ال   -  6

لن�سو�س هذه االتفاقية اأو خروج على اأهدافها .
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االتفاقيــة     هــذه  ن�سـو�س  مــن  نــ�س  اأي  تعديــل  تقتــرح  اأن  الطــرف  للدولــة  يجــوز   -  7

وحتيلــه اإىل االأميــــن العــــام جلامعـــــة الـــدول العربيـــــــة الــــذي يقـوم باإبالغه اإىل الـــدول 

 ، االأطــراف  الــدول  ثلثــي  باأغلبيــة  باعتمــاده  قــرار  التخــاذ  االتفاقيــة  فـي  االأطــــراف 

وثائق  اإيداع  تاريخ   مــن  يومـــا  بعــــــد م�ســــي ثالثيـــن  نافــــــذا  التعديـــل  هـــذا  وي�سبــح 

جلامعة  العامة  االأمانة  لدى  اأطراف  دول  �سبع  من  االإقـــرار  اأو  القـبول  اأو  الت�سديـق 

الدول العربية .

  8 - ميكــن الأية دولة طرف اأن تن�سحب من هذه االتفاقية بناء على طلب كتابي تر�سله 

اإىل اأمــيــن عــام جامعــة الــدول العربيـــة ، ويرتـــب االن�سحاب اأثره بعد م�سي �ستة اأ�سهــر 

اإر�سال الطلب اإىل اأمني عام جامعة الدول العربية ، على اأن ال يوؤثر ذلك  مــن تاريخ 

على طلبات النقل التي �سبق اأن متت املوافقة عليها .

حـــررت هـــذه االتفاقيـــة باللغـــة العربيـــة مبدينـــة القاهـــرة فـي جمهوريــــة م�ســـر العربيـــة 

فـي 1432/1/15هـ ، املوافق 2010/12/21م من اأ�سل واحد مودع باالأمانة العامة جلامعة 

، ون�سخة مطابقة لالأ�سل   ) العرب  العدل  الفنية ملجل�س وزراء  االأمانة  العربية )  الدول 

، وت�سلــم كذلـك ن�سخــة مطابقــة  العــرب  الداخليــة  العامـــة ملجلـــ�س وزراء  ت�سلم لالأمانـــة 

لالأ�ســل لكل دولة من الدول االأطراف .

واإثباتــــــا ملــــــا تقــــــدم ، قــــــام اأ�سحـــــاب ال�سمـــــو واملعالـــــي وزراء الداخليـــــة والعـــــدل العـــــرب ، 

بتوقيـــع هــــذه االتفاقيــــة ، نيابــــة عــــن دولهــــم .




